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ران عصر قاجار ید در ایت جدیم و تربیتعل توسعهرشد و  یها چالش یابیقد و ارزن

 امروز یالگو برا یک ٔارائهو 

 1یروئ خرمتر سعید کد

 

 

 ده کیچ

ماردانودولا یندور برخیاودادرای اترد م موترب نتع یارنوکشافیدا اصرقاجارآغازپ

یبرایدرصددپاسنییشرفتهاروپا پیشورهاهرتحوّلوتطوّر شتندانتجدّدگراباتعتّقدرسیاند

 ا ؟لِهاذا،باهدنباال انچ رانیانوضعفا شرف غرب هسببپهنیوآنابزرگبرآمدندیپرسش

دندتاا شیاندینمیاقتباسا موفناورینوبه"یآرمانترقّ"بهیابیرمناسبدردس  انتنابم 

رانبایددرایارجدکافیر گلکاابااند"توانتندیزوارتشهمتتر–مقتدریدولت"توسعهسازسبب

یگاریرزا(ود اماصارتجادّد)اصارابااسیآموزشنلنبگانازابتدایکیسازشهیظهوردوخطاند

ههانمقالهیبرخورداراس ادرایاژ ی و هازاهتهآغازادیازاواسطاصرناصریآموزشهتگان

راناصریندرای نو موترب تع یر گلکشوایدا پ"تابهخودحاصلد سالپژوهشوانتشار

ریساایازچهاارچوبمفهاومی  تح -یسندیاندازواشنتود درچشمهمؤلفاس ؛"  مشروط

حصولیوااابرایاناس،ان انیس،روانشنایاناسهتچون:جامعهیمربوطبها و اجتتاایهاراته

ارخودراتنهامحادودومعطاوفباهبحاثدرماوردهنخاطر دابههتیجهمط وباستفاد نتا نت

نتود اس ایوآموزشهتگانیپرورردنلنبهیکدورویت ها،اهدافواصولتربشهیر

1301ااد وتاادهاهیگاذارهیاددراصارمشاروط  پایفاساستع  موترب  جد بااینتوص

توانآموزشوپرورشفع یراگونهتکاملیافتاهتغ  راتواصالحاتفراوانیراتجربههرد اس ،می

هااییهاه،برخیازاهدافوآرماانروهتانتع  موترب  اصرمشروط  دان  ؛ازاینراسته پو

توانایناهدافمیجت هبرخوردارنداازنتوداهنونهمازاولوی هادرآناصرمط وبمین لبهآن

ناارآماوزشهاجتتاایواقتصادیدرپرتوآموزشهتگانیااار هردابدوناکدرتوسعهبهآرمان

،بهباودیاجتتااایازها درجه رفعنیگوناگونتنصصیهاومهارتیاتومی،آموزشدانشا ت

هاایآماوزشوپارورشاهدافوآرمانجت هطورن بی(ازوخودهفاییفنی)ولوبهیش اتوم مع

                                                           
 Sd_kh21@yahoo.comادب اتوا و ان انی،دانشگا مالیرادانشکد استادیارگرو ا و ترب تی،-1
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ر،تالشبرآنبود اس تا اخیهاژ دردههیرانبهویایبااندادرنظا آموزاینوینایرانبود وم

داریازباورهاایپاس-درسطحمحدودتریحفظه ف  آن-ضتنگ ترشهتّیآموزشوپرورش

ااین زازاولوی الز برخورداربااداهایفرهنگیواجتتدینی،اصولاخالقیوارزش



ران،اصارقاجاار،ید،ای جد موترب ،تع توسعهرادویها،چالشیابینقدوارز: یدیلک یها واژه

 .،الگو،امروزیآرمانترق

 

 مقدمه  .13

هباههانهادندیرآرمانترقّ گا درم یش،زمان پسال  یراندردویشتندانایباراندن نن ت   

 اهینمقایاپرداختنادوهرچاهدرا"2ینا ا"و"1یذهنا"رانوغربدردوبیعادیأجامعهدوق تطب

هایتارودرآگاهاناهیافتیاادندبهدریترمق ات-د،  بهطولانجام هتااصرمشروطه-یجیتدر

نگاا  اولادندا شایاندیمرد مأتود خودوی زندگ وضع"بهبود"و"شرف  پ"ترن ب بهع وس

تاه(،دااوتاز نبردااا ازمدرن ن)اولایزاتناو ادتجهیاخریودرمانادگیاستهنیجبرانایبرا

ل اقدرتتنادازقبیشاورهاهریسایومعنویمادیها یمشاور وج بحتایگانهبرا اراناسانبه

اراناسانهازیر الگوگزاتمدرنو افتند،تجهیراندریسبوداباگذرزماندولتتردانا فران هوانگ 

ترد  چ وپترمتفاوتش زهرروزن ب بهروزپ هآننهشرف اس  پیظاهریهاگانهتنهاج و  ب

ازیدتریاندناوعجدهز قوتجه روزتطبیخواس خودرابافناوریرانمینتاسپا ایاودابنابرایم

سپا دااتنباهآنههنیاایترآنب پارندوددلدرگرونوعمدرنیهباهادیآنساختهوارضهم

اراناساانماداو)فران اه،هایامو هه ات نقتا زاااهدهتا ،امروز نههنیتااهادایزم تجه

،مجباوریالت  ن وبیاس سیهاتاتومعادله رتصت تأث(تح یکاوب ژ تالیش،آلتان،ایس،اتر انگ 

ا3ادندینمرایاکبهتر



 ت در عصر قاجار یم و تربین تعلیار نوکاف یها شهی. ر1-6

                                                           
(آندستهازتغ  راتیاس ههدرحوز معرف ،اندیشهوباورِاتاریازایران اناتفاقافتادو (Subjective"ذهنی"تحوالت-1

 زی تنداایبودههدرآنمیآنتغ  رنگرشایشانن ب بهخود،مح طوجامعهٔ جهنت
2-Objective 
او داا اهاوبرخوردهاتاپایاناصرپه ویبهجدّتداینقب لتعامل-3
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گنجددرایرانتاریختدریجیاس ههاصرقاجارهمدربطنآنمییسازشنوسازیوبهیدا تاریخپ

ناصار،دراثاردودساتهاوامالیاایواجتتاایرکفیروداریخدادهاوهمجزییازآنبهاتارمی

ههااسا 1یشتنداننوظهوریواندیونمنابعان انیازآنمدیهبنشهدارادیپدیوخارجیداخ 

خودتغ  راتیپدیدآورندیزندگٔمحدود دراصرمشروط  )پ شوپسازانقالب(سعیدااتنددر

گریزبپره زنداوازتصوراته یوتن التواقع  



تیم و تربین تعلیار نوکش افیدایپ ی. عوامل داخل6-6

آناسا ٔدهند  نشان  دراصرمشروط موترب نتع یارنوکرانتاقبلازورودافیاوضاعایبررس

چ هی ی اق(بهدال512)2مغولٔحت هاقوا مهاجموپسازٔس طهایرانبعدازیومتکهتشک التحه

ه:هنیاجت هابعدازاسال ندااتهاس ،ازیرانقبلیوم اکحٔنحو بهیاباهت

 لگرفتهبود؛کنا درذهنسالطیجار  است ورَاکاباورمی 1

 ؛3ردندههابامرد هتانندم  مغ وبرفتارمیوم کاح2

 بود؛یمذهب-یلم  اصیها وارزش ازاقالنیااریداروم کااصولح3

تفرقاه"اسا  برسیازفتایجهلوجعلوتهدیدوتهت ،مبتنیر گبابهر یداروم کو ح اا2

بود؛"نهوم کاندازوح ب

 جامعهوجودنداا ؛یوخدماتیبراموراتومیابیوارزیانظا نظارت6

 اد؛یولادار م شوربودبهصورتتهه نند بودجهومالهن هتأمهیدولتکاامال5

 دند؛ شیاندیمیتنهابهمنافعانصناندول هارهامأمورانو1

 انمتت ّقبود؛ نواطراف ،منجّتیثروت،زناناندرونیآورا ،جتعکفکروذهرحیٔهتها1

 گرف ؛صورتنتییا خاطکنوح م ئولٔمؤاخذ ا0

                                                           
هار)ه یههضتنتوص فاندبهدودستهمحافظهاندیشتنداناصرقاجاربهلحاظنوعنگرایههن ب بهتجددگراییدااته-1

اند؛گرو اول،درخ زد(ومنتقد)پ شرو(قابلتق  مها،آدابورسو خاصبهدفاعبرمیها،آی نوتشریحتحواّلتنوینازسن 

ههنقدیبهپرداختندبیآنخویشتنهابهتوص فوتشریحتحواّلتناایازافکارتع  موترب  جدیددرغربمیهاینواته

ضتننقداوضاعموجودبهچگونگیاکل ایراندااتهبااندوگرو دو ، ایراناوضاعموجود ترب  مط وبدر دهیتع  مو

 (ا1301رو ی،پردازند)خر می

مغولتامرگٔاخبارافرادبشر)ازحت هیال  رفالدین؛تاریخحب بالدینبنهتا خواندم ر،غ اثهنگا هن دبه:برایمطالع-2

 (ال اا استع

3 ترجتهٔسفرنامهبرایمطالعهنگا هن دبه: ح نف س احاناروپاییتألد یاصغرسع دیوهتچن نایرانازدا یٔاورسل؛

 جوادیا
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 ؛1نتودیدادم  بکنقاطمت ٔهتهاظ موق اوتدر10

 جبود؛یشورراهدریومذهبیقومیها  هاوتبعااختالف11

 یریساپا وغف ا ازساالحا ام،صانع وهنارمادیر ودلیجدراصرقاجارفزونیرأشهیاندا12

ا2بودوااایان انیروها ن

نیارناوکشافیدا پیاواملداخ یر گلکندایمیجتلازفرایریفات،تصو نتوصیأهتهدرمجتوع،

دچااریرانیایاسالمیهنداتصویریههدرآنفرهنگغنمی ارضه  دراصرمشروط موترب تع 

د بودایگردکونواد تحرکسینوا



باشد: ت بدین ترتیب مییم و تربین تعلیار نوکش افیدایپ ی. عوامل خارج3-6

/ید خورا1102-1230/1112-1211اول:ٔدور ه) باروساولجنگیرانطیرراکمیهااک  ا1

  ا(؛1103-1116

رانوانعقاادیاسوفران اهدرا ه،انگ ا روسایعنایبازرگآنزماان،یهااارقاب روزافزونقدرت2

 ؛ی  تحتیهااهدنامه

و3اروپایمترقّیشورهاهازیار درب گ ترد یوادبی،اقتصادی،اجتتاایاس سیهااموججنبش3

2شورها؛هریوعآنبهسا ا
 

 ا6م الدی1006هازژاپندرسال روسیامپراتوریسنت  اقتدارکاا2

منت فاصریهاشرادردور یاند کشتندانودول مرداننیدهند اندانکتهیناواملماننداویا

مواجهسااخ واز"یودرماندگیماندگاقب"ک دردنا باواقع"د یابوسدهیگلنگ"قاجارهتچون

اردهدار بیخوابغف  وناآگاه

  شتنداننوظهور(ی)اندطلب  اصالح یمنابع انسان یداری. پد3-6

منالفا باایهاا،دربارقاجار)مرهزاستبداد(بودواول ننغتهینغربیمنو انونورودمفاههن نن ت

ایهتچاونزاد دولا مارداناااراف5راتغ طزمانازهتاندستگا ب دادگریبرخاس اکاصولوتف

                                                           
 خوفووحش أیادور اح س اح،حت د؛خاطراتحاجسبرایمطالعهنگا هن دبه:1

 .1301 رو ی،ب شتردرموردا لداخ ینگا هن دبه:خر ٔبرایمطالعه2
 انگ  س،ایتال ا،دانتارک،اتریش،مجارستان،آلتانوفران ها-3
 ا(ا1006 ا(وروس ه)1110مصر،هندوستان،ژاپن)درامپراتوریاآتانی،هایاصالحیجنبشگ ریاکل-2
 ب شترنگا هن دبه:ااتصامی،ابوالقاسم؛انقالبمشروط  ایرانأبرایمطالعه-6

ثروتٔیشهازحتورپررنگاندبرایاطالع-5 ب نننبگانقدرتو بردباریدر ونبودقدرتتحتلو هن دبه:اقتدارگرا نگا 

ا1325ااتتادال  طنه،
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مقاا رانهتچاون:قاا میاایرطبقاتاجتتاایبرخاستهازسایودول مردانرزا مال  طنهاباسبینا

شورهاهریراندرسایدارنتایندگیس اسیاهااهد امدتیاصدرااظمویراایندسته بهر ،امیفراهان

ادرگرو دو ،اوندیم دراصرقاجارمح وب موترب تع یشگاماننوخواه پٔزمر شاندریبودنداا

ی وتاالشدرراساتا ااتجددگرابهفعالیط ب سهدستهاصالح تهط بانخارجازحااصالحیعنی

رونازآن ا قاجارهانداااتندوب تهاحایبهدرباریهچندانواب تگهپرداختندیتحوّلدرجامعهم

وآگاا ن اب باهاوضااعینغربایارنوکباافآانا یون اولاامل:ا تاوروحانٔدستهگرفتند؛یقرارم

هازجهاتمنت فحاهت ّ هوااابودند1یاّلسدآبادنیالددجتال ران،هتچون:سیایفرهنگ-یاجتتاا

دو :ننبگاانؤدساته؛2دادنادیهایغ طورایجراموردنقدوچالشقرارمهوب  اریازبن انیقاجار

ساو :ٔدستهرانهتچون:م رزاصالحا رازیبودندویداخلوخارجازاندرینوکآموختگانسبدانش

رانیاهبهصورتخودجوشاغ بدرخارجازاهیشتندانمتأثرازتتدننوظهورغربی ندگانواندینو

جیا را بهبودوضاعیبراییشنهادها ارهاوپکرانراهیایهضتنانتقادازاوضاعداخ هاقام دااتند

(ا1301،یرو وااا)خر آخوندزاد یرزافتحع  هتچون:میدادند؛افرادیمارا ه



 یمعنو -یمنابع فرهنگ یریگ لک. ش5-6

رادریههتاوار آرماانترقّاها  تاانقالبمشروطرزا مازاصراباسیرانیشتندانایهرگرو ازاند

ان ارانیانوضاعفا اغربیترقّاسابب"ههنسؤالیردنددرمواجههبااهیذهنخودمروروزمزمهم

نیانتودنادادرایمما رم اتق موغ باهدوصاورتم اتقیات یارهاکراهٔارا هاقدا به"  !؟ چ

ن هااوهتچناوسفرنامهی،ف  فی  ،تنیتجرب-ی،ا تینیتاریهاتابهف خصوصبهترجتهوتأل

ویفرهنگا-یهاا(ا تاسمجاامع)انجتان وتأسیوخارجیهاوانتشارمقالهدرمطبوااتداخ نامه

منابعیر گلکتوان،ایناقداماترامیأجه نتنپرداختنداینؤشهیانددانشؤحوز دردیجدمدارس

ههرهبودیرانیشتندانایبهاندینند ااال خطرهیوآگاهیمنابعانتقادگونهنید؛ا نامیران ان غ

دیازندوضتنتأملدرفرهنگوتتدنجد بهپاخیماندگنجاتوطنازجهلواقبیچهزودتربرا

ا3رند شگ درپیمنطقیرانروایمرد ایوفرهنگی،اقتصادیبهبوداوضاعاجتتاایبراییاروپا

 

                                                           
ط وتفکرجدید؛هتچن ننگا هن دبه:محیالدیناسدآبادب شترنگا هن دبه:مجتهدی،هریم؛س دجتالٔبرایمطالعه-1

 الدیناسدآبادیدرب داریمشرقزم ناطباطبایی،محتد؛نقشس دجتال

تأث رگذاردرتحوّلنوینایرانخود،ن ازمندپژوهشیمجزا،ژرفوجامعاس ههپرداختنبهٔمطالعهوبررسینقشاینطبقه-2

 ههباید،ادانشودااودحقمط بآنچنانآندراینتحق قبااثمی
 مشروط  اگ ریتع  موترب  نویندرایراناصرهن دبه:فصولاولتاسو هتابپ دایشواکلب شترنگا ٔبرایمطالعه-3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

253 

 

 دیت جدیم و تربیساختار تعل یریگ لکو ش یش آرمان ترقّیدای. پ2-6

خودراازرازتوانتنادییهاشاندادتابرداا ینفرص رابهایابهانگ  تانیرانینا اازا محص 

را،انگ  اتانیانناد؛زهاصاالح-ا موفناوریاروپااییباودٔهنند اف یدربرخالفروس ههه–اروپا

ادایجدیدمح وبمٔشهیانداص یدانشؤسرچشته

شاتراز بیر اگخاودوبهار یهخواهانحفظوبقاهنجوامعنوپا ندرچنی نو موترب نظا تع 

ٔو  ااعا و ازطبیر اگهقادربااندبامطالعهوبهار هبودییها ان ان هابودبهدنبالتربفرص 

نح ااب،ان اانیانداباایداقدا نتایهاواختراااتجدد یخ قپدوشفمنابعهشبهیتجربهوآزما

شاه،یابهدانشواندکهبااتهادیفمیتعر"ار صاحباراد واخت"یفردیدرفرهنگغربسعادتتند

بهبود افراد، انصیورادرگروتعال کنیردوزندگهیترازقبلمل تکابزارا و وفنونراهرروزت

دان  ایمناسبنوعبشرمٔهیتغذ،بهداا و1یرفا اجتتاا

 بررااد موترب رنظا جامعتع  نقشوتأثبابارن نن تیبرایرانیشتندانایاندههبودجانیا

شرف تتدنغرببودباهصاورت ازمظاهرپیگریدٔمقولهههدی ان انجد انصیدهلکفردوا

رانیاجدرایا را اموترب ونظا تع ی هبااوضاعاجتتاایهالبتهدرمقاهادندآانایفه نهیته

ا2اسنبود قابلق

،یکایرودااتند،ش پارکندوراهیاقتباسا و وفنوننویرانبرایشتندانایف،اند نتوصیباا

باتوجهبهاوضاعآنروزگاردراجرابایردآموزشهتگانیکهروهیپرورگر،نلنبهیودیآموزشهتگان

ل: مواجهبود،ازقبیالتکمش

 ؛یاتومیوآگاهیدرجامعهن ب بهآموزشهتگانفقداناز وااتقادالز  ا1

 من وخ؛یهاباروشیاتوم3یبهثترنش تنسوادآموزیرطوالن س ا2

 مقتدر؛یفقداندولت ا3

 ؛یافهیفقدانبودجهومنابعمال ا2

 اییتجدّدگرایتنگناها ا6

                                                           
اجباریهایخ ریه،اصنافوها،انجتنخانهها،یت مب تارستانتأس سوتجه زخودٔدرسفرنامه(1352م رزاصالحا رازی)-1

بودنآموزشابتداییراجزووظایفاساسیدول انگ  تانمعرفینتود اس ا
معناداا "حاهمومحکو "استبدادیایرانههدرآنتنهادومفهو سازدرنظا ایجادچن نارایطمح طیمناسبواندیشه-2

 بامشکالتیبزرگمواجهبودا
3
-lliteracy and literacy 
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ترازبادوا یتروحتساد تر،عیسریارکنموانعوتنگناهاچهراهیابورازایبرایرانیشتندانایاند  

یپرورنلنبهٔد یادبره باتأیداد،نظا اارافیهنشانم روسٔتجربهدند؟یگزیدبرمیبایآموزشهتگان

دوبهی نتا آگا ازا و وفنونتربیشرفتهودانشتندان پیا آانابادنیمنصبانتوان تهبودصاحب

باه"یپارورنلنبهٔد یا"ههجابودنیادایمرتفعنتایا تٔنه زمشرادریشورخوهیازها  ه،ن نوسیا

توان  یومداا یشتر  ب رانسننیایطبقاتٔجامعهبایوفرهنگیاجتتاأد  چ پ  لحاظوضع

جبارانیباراباران امرا نیتاروباهاناوانمناسابترساازدیکمط وبنزدٔجه نترابهیآرمانترقّ

نبردااا یاردا رانموردتوجهقرارگیر درا وغی،اقتصادی،اجتتاای،ا تینظامیهایماندگاقب

توساطدولا ماردانویارساهلوسااد فارضااد باوددرحاال هب هته)برداا دو ( ازمدرن

ریرپاذ  باانظاا تغرانیشایاندمط قیومتکنجامعهونظا ح هبهادیر گیپیرانیشتندانایاند

ا1وجودداا یادیزٔفاص هان انطرحوبرنامهداا یامورزندگٔهتههویوق ،سرمایهبراهییاروپا

  رزاتااصرمشاروط ازآغازاصراباسمیننبهپرورطه حهدراتلدرهچهبهطورخالصهآن

 راس :یرخدادبهارحز

نتوان اتندازدلیراز رزاصاالحاا ارد هتچاونمهال تحصاشاتندانوننبگاانیگرو اولازاند

رانارضاهیاأجامعاهرونآورد وباه بیخودرسال خاصینیوتاریاناسمطالعاتان انیهاآموز 

ٔواژ نتودناد؛لاذاتنهاایتفامهتحواّلتغربایفظاهر توباتخودبهتوصکنگرو درمیرااینند؛زه

هدررأسهر قادرت،ثاروتوهیازفردیگا ترقّیکشانباینا دربیان اننلنبهازنظربارارزا

ارداااتنابازار انودراختیناویا اازتحواّلتدنیهباآگاههی هبهداا فهقراریلوطایااتبارا

ااارافبااحفاظٔطبقهب، نترتیاف ابهایبودارتقاشیخؤطبقهتهوهحاأت همنافعیدانش،حام

 باهسات  ارماه  ادرتغیسع"یا تییانحصارگرا"ارگرفتن نودراخت ش پیارزایهاکمال

دااتندا"ی ا ت ااراف"

باییخودوقبلازآانأنه ش پهدرهیت انصیژگیازویاز  آمشتندانباتوجهبهیگرو دو اند

نبهصاورتخودجاوشوبااینویمعرفتیهاصرفازروشیر گبهر ندااتندونهبهلحاظیارنوکاف

ایانهادمدرنویکانوانبه-دارالفنونیرکفیافتایقرارگرفتندرم ندقدرت)صدارتاظتا(و

ی زنادگ رفتندوخواهانبهباودوضاعیپذیرامییرونوگرا  تغ-رانیدرخارجازایشیآزاداندیفتا

ا2شبودندیوطنانخوهمیاجتتاا

                                                           
 صدسال)پ شازاصراباسم رزا(ب نایرانواروپاجداییانداختهبوداحداقلسیزمانیٔاینفاص ه-1
نتودندویادرخارجازایران،هامنتشرمینامهرادرقالبرساالت،مقاالتویااباینگرو ،اغ ببهصورتپنهانیمطالبخود-2

وضع   نقدآاکار به بودنداقدا  دسترسحاهت  قاجار از دور انگ  تانهه هند، مصر، اآتانی، آذربایجان، روس ه، هتچون:
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نادیرادرفرایبهآرمانترقّیابیته،دس  نبرداا (مدرن رش)سومیشتندانباپذینگرو ازاندیا   

نومغفولینویهاانبانازارزشیکرو  ااملتغیکبهانوان-نی نو موترب نظا تع یر گلکا

رفتندایپذ–

رانینا موجودبٔفاص هیوآموزشهتگانیپرورسازننبهشهیخطانددویر گیشانااتقاددااتندپیا

ویجیتادریر درجامعاهازسایگذارهنظا ارزشهببود نترتیبهانداهتواندجبرانیوغربرام

ا3؛یااادال اجتتااا2؛یاآزاد1برخورداراادودرپانجمحاور:یفه ویتهدردوبعیدیاند یفزا

ادیگرداستعتاروس طهغربخالصهیانف6؛ینیدیشیانواند2ه؛یا و پأتوسعه

 هبااهاداا  یرانیما   ونال شتنداندرابتدا،قالبناسینگرو اندیایازسویآرمانترقّیر گیپ   

یراهادفی م ا اتهوحا یدوساتهوطانهمآغازادیانقد رانینای رانباستانوآینگاهیبهام ن

ر  وغ1یرمانه،آقاخانیناسدآبادیالددجتال هتچون:سیشتندانیجاندیاتردامابهتدریمقدسم

ان(،برابریو شه)ق موبیاندینگرشبشردوستانهوآزاد جید ،خواهانتروینایأتوسعهضتنب طو

ترقایؤسرچشتهشانیدنداایغالبگردیتئوریکم  تانانجهانبهانوانٔهتهن قانوندربیاجرا

ردندوهیق تدادم"یاسالماتحادام "نیویی،مدارایدیبا جاکیدرترورایشرف جوامعاسالم پ

هلفظچونوچاراهبراوواجبادیفاله  کان انادوتین،ااتقاددااتند،ان انزمانیافزونبرا

رداهراج تجویز  هرچ گفتنوماه

اروپنهاندرمجتواهآثاربهجاماناد ازکبهبعدبهصورتآایسالآخراصرناصریسنازیبنابرا

ههام ه اتیانتقاادٔشاهیاند درقالاب موترب نتع یمنو مفاهیشتندانااهدتج ّینگرو اندیا

گ اترد وع درمقابالاایار قاجار،جهاناساال راباههواأس   هی استبداد تهضتننقدحا

موفاقباهمنظاوریشاورهاهیازتجااربآموزاایر گشانخواستاربهر ینتودنداایاستعتارداوتم

فبودنادااز طبقاتضعیسطحزندگیاقشارمنت فجامعهوبهبودارتقایبهاستعدادهایبنش  فع 

یاساسیاونبوداحقوقٔشهیاندچقدرتیقادربهس بآزادی آزاربودوهشان،ان انموجودیبیینظرا

ادایددرجامعهمحتر اترد میداا وبا

2  رزاتاانقالبمشاروط ماباس ازاصر موترب نتع ینویاروباورهاکافٔگ ترد جه،موج درنت

شاتندانمنتقادراباهاصاولویشاندیهگاراهاهابرخورداربوددرارزشی  تکوتیجیتدریر ازس

                                                                                                                                                                          
راینصورت،سرنوا ایشانهتچون:سرنوا م رزاابوالقاسمنتودندادرغ هامیراهکارهاییبرایرفعدرماندگیٔموجودوارا ه

 اداادههاغ ببهصورتمشهودوبعتاًمشکوکاینچن نمیقا ممقا وام رهب رختمبهخ رمی
 هایم رزاآقاخانهرمانیا؛اندیشهبرایمطالعهنگا هن دبه:آدم  ،فریدون-1

 ا1156:06برایمطالعهنگا هن دبه:پوالک،-2
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نموضاوعیابودبههتارا دااا وهرچاها1هامغفولهمدته(ی)اسالمیاله-ینابان انیهاارزش

رانویاایهاایگرف ،اتقدرمانادگیشتندانخودجوشقرارمی وتوجهمعدوداندیشترموردانا ب

تاا؛دیگردیمبارزتر"ی وترقّ ترب"و"ا مواقل"مهتچون: نمفاهیجایضرورتتوجهبهلزو ترو

شاتندانماروریناندیهتوار درذهنایاربهانوانآرمانترقّکافنیانتودنیهتگانٔشهیاندههیحد

بودناد؛یاقالنایندهایرانبافرایایونوسازیسازندگرگون استواربیوند شانخواهانپیادوایم

بنتیک تکاملونههیایاف ،تئوریلکرانایایاناسمعرف ٔحوز دریدیجدیهتئورهیاگونهبه

یرو انٔتوساعهههای م ا موترب نظا جامعتع جه ابیبهخِرداستواراس ادرنتیان اندردس 

ات اتجربیساازخوددرروانییربنایباسهنقشز3اتاردیمقدسمی تهراهدفیآگا واا2یان ان

ینوساازیبرایگریزد شازهرچ ند بیمواجههباآیبرایجادآمادگیازحالوایدهیگذاته،آگاه

در"یرکب وغف"یدارادننوایازپدهیارزاتندحأهینظرنیوااناختهادیرانضروریایسازوبه

 شبودایاند کشتندانودول مرداننیناند ب

 قاجاار( اتهحانمنتقادان درباخصاوص)به"یرکب وغف"ننوعیانایهدرجرهیاساسٔنکتهاما،

خانگرفتهتام تشارالدولهمکرزام  ر،م بهر مقا ،امشتندانازقا میاغ باندههنبودیانهفتهاس ،

گرفتارافراطوحلرا ٔارا ههنگا یترقّبهآرمانیابینددس یدرفرای،هتگیهرمانوآقاخانیزیتبر

"یساوادیبا"رانران ب بهاروپایأجامعهیماندگاقبها  ه؛هتچون:آخوندزاد ادندیمطیتفر

شی  سالازاترخو دان  وب"دیجدٔو  ارالفباوابداع  تغ"آنراییحلرهاردورا هیمعرف

ریزباوداالبتاهساا اآماغاراقیوحالصداد بوداماارا  رابرسرآنگذاا ااودردرادرس تشن

ینموضوع،خودنشانگرناوایبودنداایالتکدچارمشحلرا ٔارا هننحودر تبههیکشتندانهریاند

یتوان  نااینموضوعمیآنبود؛ایمناسببرایارات کراهٔارا هالتوکصمش درتشنیناهتاهنگ

فقدانارتباطوتعاملمناساب"،یگریود"ییتجددگرایتنگنا"،وجودیکیبااد:یازسهااملاساس

بودامرد ٔتود نااملاد ارتباطبا شانخودوسومیشانودگراندیاندشتندانباهمیاناند درم

 

 الگو  یک ارائهو  یریگ جهی، نتیبند جمع

هاوچهدرچهدرروشیرک ف جامعیازمندنوا شتنداناصرمشروطهنیهاندهناس یق ا حق

یزماانمباانوفنونبودندتابااگ اترشهامی،ان انیتجرب،یاضیا و اامازا و رٔهتهیهاآموز 

                                                           
هرداآنچهخودداا زب گانهتتنامی-1

2
-human capital development 

تدو-3 مرح ه از اینطرح ح  نینالبته م رزا اصر در تنها نرف و تنصصیوج وتر برخیمدارسمتوسطه خانسپه االر

 آموزانبامشکالتمتعددیمواجهبودامع مودانشن زبهدل لندااتنپشت بانیا تیازنظرهاینهارآموزیتأس سگردیدهها
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وندزنناد؛ گرپیدیکرابا"نظرواتل)تجربه("ٔحوز شببرندودو راپیات یارهاکراهیترقّیتئور

یهااف اهننبگاانازطهاتواندموفقبااادیمیترقّبردآرمانش درپیزمانیپرورردننبهیکزیرا،رو

ر مارد راازم أتاود بپردازنادویهتگانآموزشجیگربهترویدیکیدلبتوانندباهمزمانمنت فهم

تاوانباااتکااباهیاکگارو اجتتااایباههاینوآورانهرانتایرا،هواشیتالآگا سازند؛زهویترقّ

وریهاوقشرهایمتناوعبایادباهنوساازیوناوآهگرو کسرانجامیمط وبوماندگاررهنتونهرد؛ب 

ب تگیخالّقنشاندهندتابتوانهلجامعهراازنوآراس وبهتعادلوآرامشیمجدددس یاف ادل

تاوانباهصاورتیرانتاینوسازٔد یاهه وحوادثبعدازآننشانداد مشروطٔتجربهن،یافزونبرا

یساازهباهکا؛ب 1هایزندگیراازاسااسدگرگاونسااخ لدادوتتامیارصهکدرجامعهایجهش

شهدرتاریخداردوبهصبروتالشیریوفنی،ا تی،اقتصادی،اجتتاایاس جامعهدرابعادمنت فس

نویرانباافرهناگوتتادنناویا ،اصرآااناییم ا ا ازداردادرهرحال،اصرمشروط فراوانن

بودایجدیدزندگٔو  ااناخ 

یدها،نقدهاوگفتگوهای توانبهتأیرانمعاصروجوددااتهباادمیدرایمشغولندل حالاگرچن

بادرنظرداااتنیترق اتیهادوپرسش هاوخواستگاهشانرسشهیاندٔمطالعهر درم یترق ات

گارراماوردیشاتنداندیاندیهاانروشحاصلتالش هامطرحنتودوباهتشهیناندیاینظریمبان

شاه)ارتبااطیاندیتارازروحدروناش بیبهخودآگاهیرکفٔجامعهدن دادودررسلونقدقرار تح 

باه"سازدورانیهاشهیاند"تولّدیبرایی فتایداا تادرنهایها(سهتشهیاناند میوافقیاتود

اادشورموجبخواهده  موترب درنظا تع یینفتا چنٔتوسعهجوی،ترواس یهیبدآورداوجود

ههاابنادیدسا "ییایپویت تربٔهینظر"بهیرانیایاسالمیبومیهارساخ یشتندانباتوجهبهزیاند

ویگاا ا اموفنااوریجا-ید ولوژیاواینا بجهاان-،دانشوارزشیمرتبطباه تم ا لبرافزون

 ندایننتایرانراروانوتدویأجامعهفردویازها هاون آنهاندازحرچشم

بختای   کیا تکامل و ن"ههی هٔد یانی افزونبرا شهدراصرمشروطیرتحوّلاند جه،س درنت

زرواان انمقولاهرانیاا"سر استیم« یت و ترقّیترب»و « علم و خرد»ابی به ی انسان در دست

شرادگرگونسازدیخویوفنی،ا تی،اقتصادی،اجتتاایاس هاگرجامعهبنواهدنظا سهسازدیم

یاروچنادبیعادهایرغمدااوار تهاس بهیداایسازنتادهمیجدیهایازمند وآنرابااوضاعون

 قراردهد:یخودموردتوجهوانأجامعهلراباتوجهبهاوضاعیذیاحتتالیهاحلبودنموضوع،را 

                                                           
 (ا1313:21وهتچن نح ننراقی)1316:21برایمطالعهنگا هن دبه:هدای ،-1
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یهاا،داناشوارزشیتوجهبهم ا لمارتبطبااه اتبامن جموجامعیت تربٔهینظریکنیاتدو1

؛یان انیرو نیفه ویتهٔتوسعهیدرراستایرانیایاسالم

ویتاهٔارضاهٔنحو نانتظاراتجامعهو افموجودبکدرخصوصایاجتتاایازسنج ونیابررس2

؛یوپرورایخدماتآموزایفه 

شور؛همبره(حایبوروهراس)ینظا ادارلیمناسبدرخصوصتعدیارهاکنشراهیاگز3

؛یاتومیبهمنظورااتالءسطحآگاهیوخارجیداخ یاتورخدادها واقعیفه ویتهٔمطالعها2

  اموترب نظاا تع ایاجتتاا-یوفرهنگی ا ت فه یمناسبدرجه ارتقایارهاکااتناذراه6

؛1ییگراکمدرٔو  افارغاز

واتل)تجربه(؛نظرٔحوز ندو وندب مناسبدرخصوصپیارهاکنشراهیاگز5

؛ی وترق قترب ت فیدرراستا2یواقالنیا تیهااهدفتندساختنتالش1

ننوآماوزانواالتاان ساازند درباینقادیا تیهاو  جایرخالقوتروکتفیهااآموزشروش1

جوان؛

؛3یرکرادفٔ تهیباالوگ)گفتتان(بهمآابهروشیروشدیواجرایپرسشگرٔه روح یاتقو0

؛یی اقتدارگرا زازترب وپرهیان اندوستٔه روحجیاترو10

ا؛یفرهنگتت قورٔااااهزاز گراوپرهیااصالحنگرشصور11

؛ییارآزمود ودوستداردانشوداناه مع تانواستادان نشوتربیاگز12

وتوسعه؛یبرابریبههدفاالیاب دستیبرا2یوخردجتعییگراجتعه  روحیاتقو13

ا6ی آموزا فه بهموازاتااتالءیاخالقییوفاکاملبهاهااهتتا 12
                                                           

1
هاوسهلنتودنارایطترادنروابطب نان انرمزماندگاریان اننهه بمدرک،رتبهوارتقاءمرتبهاس ب کهان انی- 

یکدیگراس ازندگیبرای
2
وارمحتوایانتزاایوپره زازآموزشا و دق قهبدونخ قمحتوایجدیدپره زازحفظطوطی- 

3
ههنن  :درپیاثباتااتباهاتفکریمشاره هندابهارطآنگ ریفتایپرسشگریایفامیمع منقشاساسیدراکل- 

مع م-هان   هابهمعنایصح آنالبتهارزاتندبودنتتامیاید –ایارزاتنداس هنندگاننباادادو اینهههراید 

یفکرینن  بایدسعیدررواننتودنتناقتاتفکریمناطبهندههاینآغازهافره نتهدربرخوردباچن نموقع  

هنجکاویورادخالق  اس ا
2
تعامالتاجتتاایاس ابهاینترت بههان اندرٔهیترینابزاررادتفکر،پرسشگریجتعیوگفتگویهت ارانهدرسامهم- 

هندههطرحاینپرسشاروعیکایآزموننشد مطرحمیراساسفرض ههایچالشبرانگ ز،پرسشیراببرخوردباموفق  

م  رتحق قجتعیخواهدبودا
6
گراییهترا بامدرکگراییبهانوانیکآف درسطحجامعهنهتنهاموجبپ وندب نترب  وترقیننواهدپدید صوری- 

ٔگ ریالگویبرابریوتوسعهلذااکوفاییاخالقیگا نن  اکلبودب کهموجبافولوسقوطجامعهبهسراا بیخواهدبود

س اسی،اقتصادی،اجتتاایوفرهنگیاس ا
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مو هتع اهانتزرهنتوناسا یاتقابلتوجهبرآمد ازمباحثفوقبهاکازنیکیبهااتقادمؤلف،

یابهانوانم ألهینونهراندرروزگاریایت ترب-ینظا اجتتاأحوز ژ دری وم ا لزنانبهو ترب

دهندایلمک  تش موترب ،زنانونظا تع ی ههاضالعآنراجامعهبهطورههمطرحاس یسهسو

م ت ز تعاملسازند 1یدم  وتولیاقتصاد-یاس سٔتوسعهیوحتی،اجتتاایفرهنگیوتعالیترق

نمآ ثاس اینسهض عا ارآمدبهو

وهادگا یدازیهمحققانبعدهگشابااندتوانندمؤثرور یشنهادهام نپی،ایاس درصورتیهیبد

شاور،هیاراننظاا آموزااهانادخصوصدسا بهشهیدانشواندٔحوز دردوشتندانیاندٔهتهارکاف

ارکا پرساشنتاود واف اموترب بهبودبنشنظا تع اندرخصوصاواملیآموزانودانشجودانش

هامط عسازندانپژوهشیجایراازنتایاتوم

یراباراناه زمهحاصلتاالشخالصاانهوفروتناناهمؤلافاسا بتوانادهداس پژوهشحاضر ام

یفه ویتهبودبهینهرابرا هازمنتالشیأمجتواهههفراهمآورد باادیتربعدقاتگ ترد  تحق

،یاخالقأتوساعهبهیرانیایاسالمٔجامعهند؛تادرپرتوآنهمانفراهمیهناسالم آموزشوپرورشم

ابدایاأنومنزل آناس دس ٔ تهیااههیایوفنی،ا تیفرهنگ

 

 

 


 

                                                           
1-National product 
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 منابع و مآخ :

دانایتا؛تهران:جاو راظ گجهانٔترجتهتوبات؛کدومی(االفباجد1326)یرزافتحع  آخوندزاد ،م

ز:یادآراساته؛تبر ادمحتادزاد وحت واشحته(ابه1361توبات)کدومیجدی؛الفبا______

اا اح

واه(؛چاپبایوفارسهیآخوندزاد )تریرزافتحع  (امجتواهآثارم2636/1366)______

را بهروایران،تهران:ام ر بهدون؛ام ری،فر  آدم

؛تهران:دماوندایزیطالبوفتبریهاشهی(ااند1353)______

ایتابنانهطهوره؛تهران:یرمانهرزاآقاخان میهاشهی(ااند1325)______

 (،1011تاا1006یهااراندرسالیران)حوادثای ا (اانقالبمشروط1352،ابوالقاسم)یااتصام

تهران:اقبالا

محتداساتاا لرضاوانی؛ وااشه؛بهیخمنتظمناصری(اتار1352)خانااتتادال  طنه،محتدح ن

تاباهدن ایتهران:،یج دسهیدور 

رجاّلفشار؛تهران:انتشاریواشاهران)ج داولالت ثراآلثار(؛بهیخای(اچهلسالتار1353)______

را اساط

را بهر (اروزنامهخاطراتاِاتتادال  طنه؛تهران:ام1325)______

چهاارٔدور ح:ابدالح  ننواییوم رهااممحادّث؛ ؛تصحیالب دانناصر(امرآت1351)______

،تهران:دانشگا تهرانایج د

اصغرسع دی؛تهران:زواراا یٔترجتهاورسل؛ٔسفرنامه(ا1363اورسل،ارن  )

(؛تهران:قطرانایخ)مهاتتاگاندی(ازنانومردانبزرگتار1312ز)ی،پرویامام

؛یداراووسجهاانه کأترجتاهان(؛ ارانیرانوایا)اکپاوالٔسافرنامه(ا1156وبادوارد)های،کپوال

ایخوارزمی سهامه(،تهران:ار1351)

ه(؛تهاران:یلاهدصفویا تااواینایترمی)ازقدییاحاناروپا سید دازرانی(اا1311،ح ن)یجواد

خواهایچاپوصحاف

 ، راناصارمشاروطیاندرای ناو اموترب تع ایر اگلکشوایدا (اپ1301د) ،سعیرو خر 

ناا سیهتدان:انتشارتدانشگا بوا 

مغولتأحت ه)ازبشراخبارافرادیفر ال ب حبخیتار(ا1333ن)یالدهتا بننیالداث ر،غ خواندم

ا ا ،تهران:خیج دچهارٔدور ؛یاق رس رنظرمحتددبی(؛ز لاستعمرگاا 
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ور،ی ا وپانجمااهر خانهبخوفووحش ؛تهران:چاپٔدور ای احسد؛خاطراتحاج اح،حت س

ا1325

رانایخای؛تهران:تاریراز ا رزاصالحمٔسفرنامه(امجتواه1352رزاصالح) ،میراز ا

رانایخاید؛تهران:تاریرجدکوتفیاسدآبادنیالددجتال (اس1353م)یره،یمجتهد

قام:ن، مشارقزمایدار ادربیناسادآبادیالددجتال محتد؛نقشس(ا1360)ییطباطبا طمح

ای اسالم دارالتب 

اهتتاا باههاا(؛ناماهیالدولاه)زباد وماتنبرخاخانناظممکرزام  میها(انامه1311)______

دار؛تهران:چشتهااصغرحقیا 

،تهران:اخترانایخودمانیاناسبرجامعهییهاتهکنی(اپ1313،ح ن)ینراق

ٔدور ایازایازتاریخاشپاداا وگواهخاطراتوخطرات)تواه(ا1316خان)هدای ،مهدیق ی

 زندگیمن(؛تهران:زوارا
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